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Oração em Família

I CRÔNICAS: 
O livro das Crônicas foi escrito durante o Período Persa. É fei-
ta uma releitura da história antes do exílio na Babilônia. O 
autor faz uma narrativa da história do Povo de Deus desde 
Adão até o retorno do exílio da Babilônia. A atenção é dada 
aos reis de Judá, Reino do Sul, sobretudo, Davi e Salomão. Os 
reis de Israel não são contemplados. Na ordem dos livros, o li-
vro das Crônicas está na posição de último livro da Bíblia He-
braica, o qual resume todas as escrituras judaicas. Enfatiza a 
promessa do Rei Messias e apresenta o sacerdócio a partir da 
descendência de Aarão. Os livros das crônicas é um convite 
para contemplar o passado e projetar o futuro.

1) Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e 
acendei neles o fogo do Vosso Amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo 
será criado e renovareis a face da terra.
 Oremos: Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com 
a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as 
coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua con-
solação. Por Cristo Senhor Nosso. Amém

2) LER: I Crônicas 29,10-16
“Davi bendisse então ao Senhor, em presença de toda a assembleia. 
Disse ele: “Bendito sejas tu, Senhor, Deus de Israel, nosso pai, desde 
sempre e para sempre! A ti, Senhor, a grandeza, a força, o esplendor, 
o poder e a glória, pois tudo, no céu e na terra, te pertence. A ti, Se-
nhor, a realeza: tu és o soberano que se eleva acima de tudo. A rique-
za e a glória te precedem; és o Dominador de tudo; em tua mão, for-
ça e poder; em tua mão, tudo se afirma e cresce. Agora, pois, ó nos-
so Deus, nós te celebramos, louvamos teu nome glorioso; pois quem 
sou eu e quem é meu povo, para sermos capazes de fazer tais ofertas 
voluntárias? Porque tudo vem de ti e te ofertamos o que recebemos 
de tua mão. Diante de ti não passamos de estrangeiros e peregri-
nos como todos os nossos pais; nossos dias na terra passam como a 
sombra e não há esperança. Senhor, nosso Deus, tudo quanto ajun-
tamos para a construção de uma Casa para o teu santo nome pro-
vém de tua mão e tudo te pertence.”

O que a Palavra diz em si? É Deus que fala para você. 
Ler lentamente e com atenção. Releia o texto. Procure apenas guar-
dar o texto na memória. Enquanto você lê, imagine a cena. Descu-
bra os detalhes do texto. Conte o texto que leu.
+ Davi bendisse ao Senhor.

Tu és o soberano que se eleva acima de tudo” (I Cr 29,11)

Leitura Orante Semanal

Ambiente: Mesa, Bíblia, cruz e vela acesa. + Ele disse: “A ti, Senhor, a grandeza, a força, o esplendor, o po-
der e a glória, pois tudo, no céu e na terra, te pertence”.
+ Davi reconhece a grandeza de Deus: “em tua mão, força e po-
der; em tua mão, tudo se afirma e tudo cresce”.
+ “Porque tudo vem de ti e te ofertamos o que recebemos de 
tua mão”.
+ Davi reconhece que todas as ofertas doadas ao Templo pro-
vêm e pertencem a Deus.

3) MEDITAR: 
O que o texto diz para mim, para minha família? 
Colocar-se diante da Palavra como seu verdadeiro destinatário. 
Qual é a vontade de Deus para você segundo esta Palavra?
+ Davi em sua oração bendisse a Deus. Em sua oração você pro-
cura bendizer a Deus
+ Você procura reconhecer a Deus por aquilo que você tem e é?
+ Faça uma retrospectiva de sua vida com um olhar de grati-
dão a Deus.
+ Reflita este versículo: “Porque tudo vem de ti e te ofertamos o 
que recebemos de tua mão”.

4) ORAÇÃO: 
O que a Palavra me faz dizer a Deus?
A partir desta Palavra lida, falar, responder a Deus fazendo ora-
ções que podem ser: louvor, agradecimento, súplica, pedido de per-
dão... Deixe Deus ouvir o que está em seu coração depois de ter ou-
vido e meditado a Palavra.
+ Em sua oração bendiga a Deus?
+ O rei reconhece que tudo o que existe pertence a Deus. Em 
sua oração contemple a criação, o mundo, a natureza, as pes-
soas e agradeça a Deus.
+ Reconheça que tudo o que você é e tem pertence a Deus.
+ Agradeça a Deus por sua presença em sua vida.

5) CONTEMPLAÇÃO: 
O que a Palavra me faz contemplar?
Ver com os olhos de Deus. Neste momento, não digo nenhuma pala-
vra, há só silêncio. Contemplo este caminho que Deus propõe pela 
sua Palavra. Contemplo a minha vida a partir desta Palavra. O que 
minha vida muda a partir da vivência desta mensagem? Qual com-
promisso que devo assumir?

6) REZAR O SALMO 136 (135): “Celebrai o Senhor, porque ele é 
bom...!” 
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